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STRESZCZENIE/ABSTRACT

Niepełna organogeneza (dysgenezja) gonad dotyczy zwykle jąder i łączy się z zaburzeniem ich czynności hor-
monalnej już w życiu płodowym. Brak lub zmniejszenie wydzielania testosteronu przez płodowe komórki Ley-
diga prowadzi do zaburzeń różnicowania męskich wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, a także
zaburzeń determinacji płci psychicznej. Z kolei nieprawidłowe wydzielanie hormonu antymüllerowskiego (AMH) 
przez komórki Sertoliego łączy się z przetrwaniem przewodów Müllera i obecnością żeńskich wewnętrznych na-
rządów płciowych u osobników z męską płcią genetyczną. Dalszą konsekwencją kliniczną zaburzeń organoge-
nezy jąder jest rozwój hipogonadyzmu hipergonadotropowego i brak płodności. Oprócz klasycznej dysgenezji 
gonad, ujawniającej się odwróceniem cech płciowych, istnieją prawdopodobnie jej niepełne, utajone formy. Moż-
na zaliczyć tu wnętrostwo i obniżoną płodność. Wszystkim formom dysgenezji jąder towarzyszy zwiększone 
ryzyko zmian nowotworowych wywodzących się z komórek płciowych. Ponieważ zaburzenia te mogą być spo-
wodowane niepełną organogenezą jąder, zaproponowano, aby utworzyć z nich jeden zespół chorobowy nazy-
wany zespołem dysgenetycznych jąder (ang. testicular dysgenesis syndrome, TDS). W ostatnich 50 latach ob-
serwuje się postępujące zwiększenie częstości występowania zaburzeń należących do zespołu TDS. Uważa się, 
że ich przyczyną jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego substancjami o działaniu estrogenopodobnym. 
Endokrynol. Ped. 12/2013;1(42):67-76.

Incomplete gonadal organogenesis (dysgenesis) usually concerns testes and is associated with disturbances in their 
hormonal function already in the foetal life. Lack or decreased secretion of testosterone by foetal Leydig cells leads 
to disorders of male external and internal sex organs differentiation, and determination of gender identity. Disturbed 
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Jednak oprócz klasycznej dysgenezji jąder, 
ujawniającej się m.in. pełnym odwróceniem mę-
skich cech płciowych w kierunku żeńskim (u osób 
z męską płcią genetyczną), istnieją jej niepełne, uta-
jone formy, przy których nie występują zaburzenia 
różnicowania płciowego [4]. Skakkebaek i wsp. [5] 
stworzyli hipotezę, według której zaburzenia roz-
wojowe męskiego układu płciowego, m.in. wnę-
trostwo, spodziectwo, a także niepłodność spowo-
dowana uszkodzoną spermatogenezą i nowotwory 
jąder wywodzące się z komórek płciowych (ang. 
germ cell tumours, GCT), można zaliczyć do jednej 
grupy, nazwanej zespołem dysgenetycznych jąder 
(ang. testicular dysgenesis syndrome, TDS). TDS 
obejmuje nieodwracalne zaburzenia, które wynika-
ją z nieprawidłowego rozwoju jąder w okresie pre-
natalnym. Charakterystyczną cechą wszystkich za-
burzeń zaliczanych do tego zespołu jest zwiększone 
ryzyko wystąpienia GCT. Różne odmiany TDS łą-

secretion of antimüllerian hormone (AMH) by Sertoli cells is associated with the persistence of Müllerian ducts and 
the presence of female internal sex organs in persons with the male genetic sex. Further clinical consequences of 
disturbed testicular organogenesis are the development of hypergonadotropic hypogonadism and infertility. Besides 
the classical testicular dysgenesis, revealing as the reversal of sex characteristics, there are probably incomplete, latent 
forms. They may be represented by cryptorchidism and lower fertility potential. All forms of testicular dysgenesis are 
accompanied by the increased risk of germ cells neoplasia. Since these disorders may be due to incomplete testicular 
organogenesis, it has been proposed to create one clinical entity called testicular dysgenesis syndrome (TDS). The 
progressing increase of the frequency of defects belonging to TDS are observed during the last 50 years. It is supposed 
that they might be caused by the contamination of natural environment with estrogen-like compounds. Pediatr. Endocrinol. 
12/2013;1(42):67-76.

Wstęp

Klasycznie terminem „dysgenezja gonad” okre-
śla się różnego stopnia zahamowanie organogene-
zy gonad, najczęściej jąder. Histopatologicznie wy-
różnia się trzy typy dysgenezji jąder: 1) czystą lub 
całkowitą, gdzie zamiast struktur jądra obustronnie 
stwierdza się pasma łącznotkankowe przypomina-
jące zrąb jajnika, 2) mieszaną, gdzie po jednej stro-
nie znajduje się słabo rozwinięta struktura jądra, 
a po drugiej pasmo łącznotkankowe i 3) częścio-
wą, kiedy stwierdza się obustronnie strukturę jądra, 
jednak z zaburzeniami rozwoju kanalików plem-
nikotwórczych [1, 2] (ryc. 1). Niepełna organoge-
neza jąder łączy się z zaburzeniami ich czynności 
hormonalnej już w życiu płodowym, czego konse-
kwencją są zaburzenia różnicowania i rozwoju mę-
skich narządów płciowych oraz zaburzenia determi-
nacji męskiej identyfikacji płciowej [3]. 

Ryc. 1. Struktura histologiczna: A) gonady pasmowatej, B) dysgenetycznego jądra u 3-letniego dziecka. Barwienie: hema-
toksylina-eozyna, powiększenie 400x
Fig. 1. Histological structure: A. strand gonad, B. dysgenetical testis in 3 age old child (enlargement x 400)
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czą podobne zmiany histopatologiczne w strukturze 
jąder. Kanaliki plemnikotwórcze mają zmniejszoną 
średnicę i zawierają niedojrzałe komórki Sertoliego, 
czasem same komórki Sertoliego (ang. Sertoli cell 
only syndrome, SCOS), ciała hialinowe i zwapnie-
nia oraz komórki wewnątrzkanalikowego raka jądra 
(carcinoma in situ, CIS) [6, 7] (ryc. 2). Przestrzenie 
międzykanalikowe są poszerzone, a komórki Ley-
diga występują w nadmiernej liczbie. 

Ryc. 2. Struktura histologiczna dysgenetycznego jądra u do-
rosłego mężczyzny. Charakterystyczne cechy: zmniejszona 
średnica kanalików plemnikotwórczych, pogrubiałe błony 
kanalikowe, poszerzone przestrzenie międzykanalikowe, za-
trzymanie spermatogenezy. Barwienie: hematoksylina-eozy-
na, powiększenie 400x
Fig. 2. Histological structure of dysgenetical testis in adult 
man (enlargement x 400)

Ciężkie postacie TDS (klasyczna forma dysge-
nezji jąder, której towarzyszą zaburzenia różnico-
wania narządów płciowych) występują stosunkowo 
rzadko: 0,77/10 tys. żywych urodzeń/rok w Euro-
pie w latach 1980–2003. W Niemczech wady na-
rządów płciowych występują z częstością 2/10 tys. 
urodzeń/rok. Natomiast łagodne formy TDS są bar-
dziej powszechne, np. wnętrostwo – 120–150/10 
tys. noworodków płci męskiej/rok, spodziectwo 
– 7,96/10 tys. noworodków płci męskiej/rok [prze-
gląd piśmiennictwa 8, 9]. Tendencje w obniżaniu 
się liczebności plemników w nasieniu odnotowano 
w kilku krajach europejskich oraz w USA [10, 11].

Patogeneza TDS

Obecny stan wiedzy nie pozwala na pełne zro-
zumienie mechanizmów patogenezy TDS. Bada-
nia kliniczne i doświadczalne potwierdziły, że za-

burzenie organogenezy jąder spowodowane różny-
mi przyczynami prowadzi do upośledzenia czyn-
ności komórek Sertoliego i Leydiga w okresie 
płodowym, co z kolei jest przyczyną zaburzeń 
rozwojowych męskiego układu płciowego (ZRP, 
ang. disorders of sex development, DSD) [12–16]. 
Stwierdzono, że procesy różnicowania płodowych 
komórek Leydiga są regulowane przez komórki 
Sertoliego [12, 17, 18]. Zaburzenie interakcji mię-
dzy tymi komórkami może być przyczyną zmniej-
szonej sekrecji testosteronu przez płodowe komórki 
Leydiga, co z kolei może prowadzić do zahamowa-
nia proliferacji komórek Sertoliego [19–21]. Licz-
ba komórek Sertoliego zwiększa się w tym samym 
czasie, kiedy poziomy testosteronu są wysokie, 
w okresie płodowym i kilka miesięcy po urodzeniu. 
W jądrach dojrzałych mężczyzn liczba komórek 
Sertoliego jest głównym determinantem odpowied-
niej wydajności wytwarzania plemników. Tak więc 
obniżenie poziomu testosteronu w dysgenetycz-
nych jądrach płodowych i noworodkowych pro-
wadzi do zmniejszenia liczby komórek Sertoliego, 
a w konsekwencji do zmniejszenia liczby plemni-
ków [12]. Ponadto z powodu nieprawidłowego róż-
nicowania komórek somatycznych jądra (Sertolie-
go) nie wytwarzają one czynników parakrynnych 
i hormonów, co w konsekwencji prowadzi do bra-
ku stymulacji różnicowania płodowych komórek 
płciowych (gonocytów) i często do ich przemiany 
nowotworowej [22]. Ostatnie dane wskazują, że an-
drogeny stymulują także ekspresję czynnika Insl3 
(ang. insulin-like factor 3, INSL3), który ma istotne 
znaczenie dla procesu zstępowania jąder [23]. 

Podłożem TDS mogą być czynniki genetyczne, 
np. liczbowe i strukturalne aberracje chromosomów 
płciowych [24, 25]. Przypuszcza się także, że TDS 
może być związany z występowaniem specyficz-
nej haplogrupy chromosomu Y – hp26, która jest 
najczęściej stwierdzana w populacji duńskiej i być 
może jest szczególnie wrażliwa na czynniki środo-
wiskowe. Może to być przyczyną wysokiej zacho-
rowalności na GCT w Danii [26]. 

W ostatnich 50 latach obserwuje się wzrastającą 
częstość występowania zaburzeń dotyczących mę-
skiego układu płciowego. Przypuszcza się, że przy-
czyną tych zaburzeń mogą być zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego przez substancje pochodze-
nia przemysłowego, zwłaszcza w regionach o wy-
sokim poziomie rozwoju gospodarczego. Wzrasta 
liczba dowodów, że może to być problem globalny, 
chociaż stwierdza się znaczne różnice geograficz-
ne w częstości występowania tych zaburzeń. Po-
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jawiają się doniesienia opisujące zaburzenia czyn-
ności układu płciowego nie tylko u ludzi, ale także 
w świecie zwierzęcym, włączając ssaki, ptaki, śli-
maki, ryby i gady. Nawet niedźwiedzie polarne na 
Dalekiej Północy mają problemy z rozrodem [27]. 

Wiele badań wykazało związek między często-
ścią występowania zaburzeń układu rozrodczego 
a wzmożoną ekspozycją na czynniki środowiskowe
o działaniu biologicznym naśladującym estroge-
ny (tzw. ksenoestrogeny), które mają także dzia-
łanie antyandrogenne [8, 14, 22, 28, 29]. Kseno-
estrogeny zalicza się do szerokiej grupy nazywanej 
w piśmiennictwie angielskim endocrine disrupting 
compounds (EDC) lub endocrine disruptors (ED). 
W nomenklaturze polskiej brakuje dobrego okre-
ślenia dla EDC, a stosowane czasem sformułowa-
nie „modulatory hormonalne” nie do końca oddaje 
charakter tych związków, które raczej zaburzają niż 
modulują gospodarkę hormonalną. Lepszym okre-
śleniem wydaje się termin „pseudohormony”.

Pseudohormony, w tym ksenoestrogeny, nie 
mają jednolitej struktury chemicznej. Do tej gru-
py zalicza się zarówno związki alifatyczne, jak 
i aromatyczne, niektóre z nich zawierają w struktu-
rze metale ciężkie lub halogeny. Przynależność po-
szczególnych związków do pseudohormonów de-
terminowana jest nie przez strukturę chemiczną, ale 
przez sposób działania na organizmy żywe. Mogą 
one zaburzać biosyntezę estrogenów i androgenów, 
zwiększać lub zmniejszać metabolizm hormonów 
i zmieniać hormonalną homeostazę. Wydaje się, że 
ich wpływ na męski układ płciowy jest szczegól-
nie niebezpieczny w okresie płodowym. Męski płód 
wytwarza białka alfa-fetoproteinę (AFP) i globulinę 
wiążącą steroidy płciowe (ang. sex hormone binding 
globulin, SHBG), które wiążą estrogeny pochodzą-
ce od matki. W ten sposób płód jest chroniony
przed działaniem matczynych estrogenów. Kseno-
estrogeny nie są wiązane przez te białka. Prowa-
dzi to do ekspozycji płodów męskich na estrogenny 
wpływ czynników środowiska zewnętrznego [30]. 
Podejrzewa się, że dzięki temu mogą one uczest-
niczyć w patogenezie TDS oraz patogenezie GCT 
[22]. Podając ksenoestrogen ftalan dibutylu (dibutyl 
phthalate, DBP) stworzono model zwierzęcy naśla-
dujący zmiany, jakie są obserwowane u mężczyzn 
z TDS [19–21]. U 60% noworodków szczura płci 
męskiej poddanych w okresie płodowym działaniu 
DBP obserwowano zaburzenia organogenezy jąder, 
wnętrostwo, spodziectwo i niepłodność. Opisywa-
no zahamowanie wydzielania testosteronu, hiper-
plazję komórek Leydiga, obecność tych komórek 

wewnątrz kanalików plemnikotwórczych, wystę-
powanie wielojądrzastych gonocytów i kanalików 
z niedojrzałymi komórkami Sertoliego oraz opóźnie-
nie różnicowania komórek okołokanalikowych. In-
nymi czynnikami, które mogą zaburzać rozwój jąder 
w okresie płodowym, są wewnątrzmaciczne zaha-
mowanie wzrostu płodu, wcześniactwo, palenie pa-
pierosów przez matkę w okresie ciąży [31, 32].

Przypuszcza się, że patogeneza TDS i GCT 
jest wspólna. Skakkebaek [33] przedstawił hipote-
zę, według której wszystkie GCT, oprócz nasienia-
ka spermatocytarnego, wywodzą się z pierwotnych 
płodowych komórek płciowych, gonocytów. Uległy
one przemianie nowotworowej w okresie płodo-
wym, przetrwały aż do okresu dojrzałości płciowej 
w obrębie kanalików plemnikotwórczych (carcino-
ma in situ jądra, CIS), a następnie dały początek
jawnym, inwazyjnym formom GCT. Podstawą tej 
teorii było stwierdzenie, że wszystkie GCT zawie-
rają komórki o cechach morfologicznych i anty-
genowych podobnych do gonocytów. W ostatnich 
latach metodami immunohistochemicznymi ziden-
tyfikowano wiele antygenów na powierzchni komó-
rek CIS, takich jak: PLAP (ang. placental like al-
kaline phosphatase, fosfataza zasadowa typu łoży-
skowego) [34, 35], M2A, 43-9F, TRA-1-60 [36, 37], 
receptor c-kit [38], SCF (ang. stem cell factor, czyn-
nik komórek pnia) [39], Gb3 [40], NSE (ang. neu-
ron-specific enolase, enolasa specyficzna dla neuro-
nów) [41], OCT3/4, NANOG, AP2γ [42-44] i inne. 
Większość z tych antygenów jest obecna w płodo-
wych komórkach płciowych oraz w komórkach in-
wazyjnych form GCT [45, 46].

Wykazano także, że w dysgenetycznych jądrach 
dzieci komórki płciowe mogą być zmienione no-
wotworowo i wykazywać aneuploidalną zawartość 
DNA, typową dla GCT już we wczesnym okresie 
przeddojrzewaniowym [47, 48]. Znalezienie nowo-
tworowych komórek płciowych u dzieci z zaburze-
niami rozwoju płciowego potwierdza przeddojrze-
waniowe pochodzenie GCT. Ponieważ stwierdzono,
że w komórkach CIS oraz w płodowych i niemow-
lęcych komórkach płciowych występuje ekspre-
sja tych samych białek, zaproponowano hipotezę, 
że inicjacja transformacji nowotworowej komórek 
płciowych odbywa się wcześnie w okresie płodo-
wym. W wyniku wielu badań ustalono, że ekspre-
sja białek płodowych jest hamowana lub opóźnio-
na w prawidłowych gonocytach, kiedy różnicują się 
one do prespermatogonii [49]. Jedna z teorii mówi, 
że przyczyną powstania GCT mogą być mutacje ge-
nów odpowiedzialnych za postęp spermatogenezy, 
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zlokalizowanych w regionie AZFb na ramieniu 
długim chromosomu Y. Produkt białkowy genów 
tego regionu, tzw. białko RBM (ang. RNA binding 
motiff, element wiążący RNA), jest obecny w pra-
widłowych komórkach spermatogenezy przez całe 
życie, począwszy od drugiego trymestru ciąży. 
Natomiast nie stwierdzono ekspresji tego białka 
w komórkach GCT i CIS u dojrzałych płciowo 
mężczyzn i w jądrach dzieci z zaburzeniami orga-
nogenezy [50]. 

Dlaczego zjawisko to występuje tylko w nie-
których przypadkach, nie jest do końca wyjaśnio-
ne. Przypuszcza się, że w dysgenetycznych jądrach 
przyczyną zmian nowotworowych nie są zaburze-
nia samych gonocytów, ale raczej ma tutaj udział 
zaburzenie czynności komórek somatycznych znaj-
dujących się w otoczeniu komórek płciowych (Ley-
diga i Sertoliego lub ich prekursorów) [14, 51–53]. 
Nieprawidłowa czynność komórek somatycznych 
jest przyczyną obumierania większości komórek 
płciowych, ale niektóre z nich mają zdolność prze-
życia i proliferacji. Płodowe gonocyty, które prze-
żyły w obrębie już wytworzonych kanalików jądra, 
mają lepsze warunki do przetrwania w niezmienio-
nej, ale opóźnionej rozwojowo formie przez wiele 
lat jako komórki CIS. Mogą one ulec zanikowi, ale 
także mogą dać początek GCT w okresie dojrzewa-
nia lub późniejszym. 

Istnieją hipotezy, że podwyższające się stęże-
nie gonadotropin w okresie dojrzewania i dojrza-
łości płciowej u pacjentów z TDS działa na komór-
ki CIS, wywołując ich proliferację i jest być może 
ostatnim ogniwem promocji nowotworu jądra. 
U dzieci z dysgenezją jąder już w okresie przeddoj-
rzewaniowym stwierdzono znamienną dodatnią ko-
relację między liczebnością komórek CIS a stęże-
niem gonadotropin we krwi [54]. Postulowany jest 
także udział androgenów w patogenezie GCT [28]. 
Zwiększone działanie androgenów w okresie roz-
wojowym zmniejsza ryzyko nowotworowe. U ko-
biet rasy czarnej obserwuje się większe stężenia 
androgenów w okresie ciąży w porównaniu z ko-
bietami rasy białej. Wiązane z tym zjawiskiem jest 
rzadkie występowanie GCT u Afrykanów, ale za to 
częste występowanie raka prostaty [55].

Konsekwencje kliniczne

Prawidłowa czynność hormonalna płodowych 
jąder warunkuje organogenezę wewnętrznych i ze-
wnętrznych męskich narządów płciowych. Różni-
cowanie narządów płciowych w kierunku męskim 

odbywa się pomiędzy 6 a 20 tygodniem życia pło-
dowego pod wpływem wytwarzanych przez jądra 
androgenów, a także hormonu antymüllerowskiego 
(AMH). Testosteron stymuluje przekształcanie prze-
wodów śródnerczowych (Wolffa) w wewnętrzne
narządy płciowe męskie, tj. najądrza, nasieniowo-
dy, pęcherzyki nasienne i brzuszną część gruczołu 
krokowego. Do powstania zewnętrznych narządów 
płciowych męskich z wzgórka płciowego i zatoki 
moczowo-płciowej niezbędny jest dihydrotestoste-
ron (DHT), 3-krotnie silniejszy androgen powstający
z testosteronu przy udziale enzymu 5-alfa reduktazy 
w tkankach obwodowych. Z kolei AMH wywołu-
je zanik zawiązków żeńskich wewnętrznych narzą-
dów płciowych (przewody przyśródnerczowe Mül-
lera) u płodów męskich [56]. 

Prawdopodobnie testosteron wydzielany przez 
jądra w okresie okołoporodowym ma znaczenie 
w determinacji rozwoju struktur mózgu odpowie-
dzialnych za męską identyfikację płciową. Wyka-
zano, że raz wykształcone poczucie przynależności 
płciowej jest nieodwracalne, a obustronna kastracja 
w okresie przeddojrzewaniowym nie zmienia wcze-
śniej zdeterminowanego kierunku rozwoju identyfi-
kacji płciowej [57]. 

Brak lub zmniejszenie wydzielania testoste-
ronu przez komórki Leydiga prowadzi do zabu-
rzeń rozwoju płciowego (ZRP). Nieprawidłowe 
wydzielanie AMH przez komórki Sertoliego łą-
czy się z przetrwaniem przewodów Müllera i obec-
nością żeńskich wewnętrznych narządów płcio-
wych u osobników z męską płcią genetyczną [58]. 
W przypadku całkowitego braku organogenezy go-
nad obustronnie obecne są pasma tkanki łącznej 
włóknistej, przypominające zrąb jajnika, ale bez 
pęcherzyków jajnikowych. Narządy płciowe we-
wnętrzne i zewnętrzne, a także identyfikacja płcio-
wa są tu zwykle typu żeńskiego, gdyż gonada taka 
nie wydziela testosteronu.

W przypadku słabego różnicowania gonad 
w kierunku jąder stwierdza się strukturę gonady 
męskiej, ale z zaburzeniami rozwoju kanalików 
plemnikotwórczych. Zaburzenie czynności hormo-
nalnej takich jąder może być różnie nasilone (brak 
do prawie prawidłowej czynności) i w związku 
z tym narządy płciowe mogą być żeńskie lub nie 
w pełni zmaskulinizowane. Płeć psychiczna w ta-
kich przypadkach jest trudna do przewidzenia 
w okresie noworodkowym [59]. 

Klinicznie najważniejszymi objawami ciężkich 
postaci dysgenezji jąder są: 1) lokalizacja gonad 
w jamie brzusznej lub kanałach pachwinowych, 
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2) obojnacze lub żeńskie zewnętrzne narządy płcio-
we u osobnika z chromosomem Y lub jego częścią 
w kariotypie, 3) słabo rozwinięte męskie i żeńskie 
lub tylko żeńskie narządy płciowe wewnętrzne, 
4) niskie stężenie testosteronu we krwi i obniżona 
w stosunku do rówieśników rezerwa wydzielnicza 
testosteronu w teście z hCG przed i w okresie doj-
rzewania, 5) podwyższone stężenia LH i FSH już 
w okresie przeddojrzewaniowym i bardzo wysokie 
u dorosłych (tab. I).

Wady rozwojowe męskiego układu płciowego 
występują coraz częściej. W Polsce stanowią one 
ok. 13% wad wrodzonych i zajmują trzecie miejsce 
po wadach układu krążenia i układu kostnego [60]. 
Najczęstszą wadą jest spodziectwo (lokalizacja 
ujścia cewki moczowej przesunięta w kierunku kro-
cza na brzusznej stronie trzonu prącia). Wiele da-
nych wskazuje także na coraz częstsze występowa-
nie wnętrostwa [61]. 

Tymczasem fenotyp TDS może się ujawniać 
u zdrowych pod innymi względami mężczyzn 
w trakcie lub po dojrzewaniu płciowym, dlatego te 
przypadki mogą być niezauważone w okresie dzie-
cięcym (tab. II). Prawdopodobnie najczęstszym 
objawem TDS jest uszkodzenie spermatogenezy 
(azoospermia lub dużego stopnia oligozoospermia 

<5 mln/ml plemników w nasieniu) i związana z tym 
niepłodność. Badania Carlsen i wsp. [10] wykazały 
pogarszające się od ok. 50 lat parametry jakości na-
sienia. Autorzy przeprowadzili tzw. metaanalizę na 
podstawie publikacji z lat 1938–1990 dotyczących 
płodności mężczyzn. Stwierdzili, że liczba plem-
ników w tym okresie stopniowo zmniejszała się 
ze średnio 113 mln/ml w latach 40. do 66 mln/ml 
w latach 80. XX wieku. W późniejszych badaniach 
opisywano także pogarszanie się morfologii (cech 
budowy) plemników, a także ich ruchliwości. Ta-
kiej tendencji nie zaobserwowano jednak w Finlan-
dii, gdzie średnia liczebność plemników w nasie-
niu wynosi 124 mln/ml i jest największa w Europie. 
W Danii 20% młodych zdrowych mężczyzn ma 
koncentrację plemników poniżej 20 mln/ml (dolna 
granica normy zalecanej przez WHO w 1999 r., we-
dług nowszych zaleceń z 2010 r. – 15 mln/ml) i ok. 
40% ma mniej plemników niż 40 mln/ml, co uzna-
je się za granicę, poniżej której występuje liniowa 
zależność między liczebnością plemników i czę-
stością występowania ciąż [62]. Analiza wyników 
badania nasienia przeprowadzona w Poradni An-
drologii i Endokrynologii Płodności przy Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicznym nr 3 w Łodzi nie 
wykazała pogarszania się liczebności plemników 

Tabela I. Objawy ciężkiej formy zespołu dysgenetycznych jąder u dzieci 
Table I. Several form of dysgenetical testis syndrom in children 

Badanie przedmiotowe

1. Obojnacze lub żeńskie 
zewnętrzne narządy płciowe

2. Słabo rozwinięte męskie 
i żeńskie lub tylko żeńskie 
wewnętrzne narządy płciowe

3. Brak wyczuwalnych gonad 
lub wyczuwalne w kanałach 
pachwinowych

Badania hormonalne

1. Możliwe podwyższone 
stężenia FSH i LH w okresie 
przeddojrzewaniowym

2. Obniżone stężenie Inhibiny B

3. Podwyższone stężenie AMH 

4. Bardzo niskie stężenia 
testosteronu (niższe niż
u rówieśników)

5. Brak odpowiedzi w teście z hCG 

USG jąder

1. Położenie gonad w jamie 
brzusznej lub w kanałach 
pachwinowych

2. Gonady pasmowate lub 
o niejednorodnej strukturze

3. Możliwe mikrozwapnienia 

4. Mała objętość gonad 

Histopatologia jądra

1. Sama tkanka łączna podścieliska 
gonady lub słabo rozwinięta 
struktura jądra

2. Poszerzone przestrzenie 
międzykanalikowe (zmniejszona 
ilość kanalików jądra)

3. Zmniejszona ilość lub brak 
komórek płciowych w kanalikach 
jądra

4. Zmiany nowotworowe (carcinoma 
in situ jądra, gonadoblastoma, 
inwazyjny nowotwór z komórek 
płciowych)

5. Obecność ciał hialinowych 
/zwapnień w obrębie kanalików 
jądra
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u polskich mężczyzn w latach 1982–2000. Stwier-
dzono jednak zmniejszanie się odsetka plemników 
z prawidłową morfologią. 

Gorszy stan nabłonka plemnikotwórczego wią-
że się z innymi parametrami dysgenezji jąder, m.in. 
zmniejszoną średnicą kanalików plemnikotwór-
czych, pogrubiałą błoną kanalikową, poszerzonymi 
przestrzeniami międzykanalikowymi, obecnością 
kanalików z niedojrzałymi komórkami Sertoliego 
[63]. W badaniu USG stwierdza się niehomogenną 
strukturę jąder i liczne mikrozwapnienia. Objętość 
jąder z TDS jest zmniejszona (poniżej 12 ml).

Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie przy-
padki gorszych parametrów nasienia, a przez to ob-
niżonego potencjału płodności, oraz wnętrostwa 
i zaburzeń rozwoju męskich narządów płciowych są 
konsekwencją zaburzeń rozwoju jąder i TDS [64]. 
Przyczyna męskiej niepłodności może mieć pod-
łoże czysto genetyczne, np. mutacje odcinka AZF 
(ang. azoospermic factor) na ramieniu długim chro-
mosomu Y. Nieprawidłowe wyniki badania nasienia 
mogą być także spowodowane niedrożnością prze-
wodów najądrza lub nasieniowodów, stanem zapal-
nym w układzie płciowym lub trybem życia. Z kolei 
zaburzenia zstępowania jąder czy wady rozwojowe 
układu płciowego mogą być spowodowane brakiem 
wrażliwości na androgeny lub niedoborem 5α-re-
duktazy. TDS może jednak odgrywać istotną rolę 
w gwałtownym zwiększaniu się problemów zwią-
zanych z męskim układem płciowym, czego nie 

można tłumaczyć jedynie zmianami genetycznymi, 
a raczej wpływem środowiska [65]. 

We wszystkich zaburzeniach składających się na 
TDS występuje zwiększone ryzyko rozwoju GCT 
[13, 14]. Pacjenci z „klasyczną” dysgenezją jąder 
mają największe ryzyko rozwoju GCT [47, 54, 66]. 
Słowikowska-Hilczer i wsp. [67] stwierdzili, że naj-
częściej, bo w 91% przypadków, zmiany nowotwo-
rowe występują przy częściowej dysgenezji gonad 
(najsłabiej wyrażonym zaburzeniu organogenezy 
jąder), rzadziej w mieszanej (77% przypadków), 
a najrzadziej w czystej (23%). Częstość wystę-
powania jawnych GCT zwiększa się w tempie 
2–3,5%/rok w krajach skandynawskich i ok. 5%/
rok w Polsce i Niemczech. Większe tempo wzrostu 
częstości zachorowań na te nowotwory występuje 
u mężczyzn młodych, poniżej 30 roku życia. Najczę-
ściej nowotwory jąder stwierdzane są w Danii (ok. 
12 nowych przypadków/100 tys. mężczyzn/rok). No-
wotwory jąder są obecnie najczęstszymi nowotwora-
mi u młodych mężczyzn rasy białej [26, 68]. 

Podsumowanie

Objawy kliniczne TDS pojawiają się w różnych 
formach i z różnym nasileniem, dlatego są diagno-
zowane i leczone przez lekarzy różnych specjalno-
ści, m.in. pediatrów, endokrynologów, urologów, gi-
nekologów, seksuologów, onkologów. Stwierdzono, 
że występowanie kilku objawów TDS u jednej oso-

Tabela II. Objawy łagodnej formy zespołu dysgenetycznych jąder u dorosłych mężczyzn 
Table II. Mild form of dysgenetical testis syndrom in adult men

Badanie przedmiotowe

1. Prawidłowy lub słaby rozwój 
zewnętrznych narządów 
płciowych (małe prącie)

2. Możliwe spodziectwo
3. Małe jądra
4. Możliwe wnętrostwo

Badania hormonalne

1. Podwyższone stężenie FSH
2. Obniżone stężenie Inhibiny B
3. Podwyższone stężenie AMH 
4. Prawidłowe lub podwyższone 

stężenie LH
5. Prawidłowe lub obniżone stężenie 

testosteronu 

Badanie nasienia
Azoospermia lub oligozoospermia 
(<5 mln/ml plemników)

USG jąder
1. Niejednorodna struktura
2. Mikrozwapnienia 
3. Objętość jąder <12 ml 

Histopatologia jądra

1. Zmniejszona średnica kanalików  
plemnikotwórczych

2. Zwiększona grubość błon 
kanalikowych

3. Uszkodzona spermatogeneza 
(brak komórek płciowych lub 
zatrzymanie spermatogenezy)

4. Kanaliki z niedojrzałymi 
komórkami Sertoliego 

5. Zmiany nowotworowe (carcinoma 
in situ jądra, inwazyjny nowotwór 
z komórek płciowych)

6. Obecność ciał hialinowych/
zwapnień w obrębie kanalików

7. Poszerzone przestrzenie 
międzykanalikowe 

8. Zwiększona liczebność komórek 
Leydiga 
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